
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2018

Dando prosseguimento  aos  trabalhos  de  auditoria  e  em conformidade
com  o  planejamento  estratégico,  deverão  ser  realizados  e  concluídos  os  seguintes
trabalhos:

a) Auditorias Planejadas:
I. Conclusão da auditoria junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda 
II. Pactuação e monitoramento do Plano de providências junto à Secretaria Munici-

pal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública*.
III. Monitoramento do Plano de Providências pactuado junto à Secretaria Municipal

de Assuntos Jurídicos*.
IV. Monitoramento do Plano de Providências pactuado junto à Secretaria Municipal

de Habitação*.

b) Auditorias   Extraordinárias  :
I. Auditoria  da  execução  do  Contrato  nº  325/2006,  referente  à  prestação  de

serviços de limpeza no Município de Campinas;
II. Disponibilização  de  2 (dois)  servidores  do Departamento  de  Auditoria  para

composição da Comissão Autônoma de Auditoria Interna com a finalidade de
realizar Auditoria no Contrato de Gestão nº 91/2016, cujo objeto refere-se a
execução das atividades e serviços de saúde, ensino e pesquisa do Complexo
Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi - Ouro Verde, designada por meio da portaria
nº 89364/2018.

O planejamento  de  auditoria  contempla  ainda  a  possibilidade  de
realização  de  novas  auditorias,  bem  como  atividades  complementares  consideradas
imprescindíveis para a qualidade dos trabalhos, tais como:

1. Estudos para o novo Mapeamento de Risco;
2. Estudos para implantação de sistema informatizado de auditoria;
3. Reuniões e discussões de casos;
4. Capacitação.

Outrossim, considerando a escassez de servidores do Departamento de
Auditoria, decorrente do deslocamento de 03 (três) para a Secretaria Municipal de Saú-
de, sendo 01 para a Vigilância Sanitária e 02 (dois) para o Departamento de Prestação
de Contas, bem como a disponibilização part-time de outro servidor para a Frente de
Equilíbrio Fiscal/Comitê Gestor, os trabalhos supracitados nos itens 01 a 04, ficarão so-
brestados. 

Importante  lembrar  que  o  PAAI  consiste  num  planejamento
(compromisso para a ação ordenada, racional e sistemática) das atividades da auditoria
cuja execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de eventos externos ou
internos  que  possam  influenciar  sua  execução,  tais  como  trabalhos  especiais,
apontamentos dos órgãos de Controle Externo e fatos supervenientes.

* Monitoramento de Plano de Providências sujeito à recomposição do quadro de servidores do Departamento de Auditoria.

*


